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Sosyal medya ve İnternet, 
s e ç i m i n  e n  c a n  a l ı c ı 
mecralarından olacak

Atıf Ünaldı
İnternet stratejisti, köşe 

yazarı, TV yapımcısı
atifunaldi@gmail.com

Sosyal ağların bu kadar yaygın olduğu bir dünyada, dinamik veya statik web 
sitelerine takılı kalmaları, partilerin hâlâ Türkiye gerçeği içinde yaşadıklarını 
ve İnternet teknolojilerinin onlara yaratacağı farkı anlayamadıklarının en 
güzel göstergesi.

“Sosyal medya ve siyasi partiler” içerikli dosyamız için İnternet stratejist, Atıf Ünaldı, siyasi partiler ve siyasilerin sosyal medyayı 
kullanımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünaldı, ayrıca sorularımızı da yanıtladı. 

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitim aldığı yıllarda ilk kez iki bilgisayarı telefon hatları üzerinden konuşturan BBS 
sistemini kurarak, Türkiye’deki ilk İnternet ağını oluşturan Ünaldı, Türkiye’deki ilk İnternet ve bilgisayar informasyon program 
ile Türkiye’de tamamı canlı bilgisayar görüntülerinden oluşan ilk TV programının sunuculuğu, yapımcılığı ve gece yayını 
sorumluluğunu üstlendi. Anadolu.Net isimli Türkiye’nin ilk İnternet servis sağlayıcısının Genel Müdürlüğü’nü 
de yürüten Ünaldı, çeşitli medya kuruluşlarında yönetici, köşe yazarı, bilişim editörü, televizyon 
yapımcılığı yaptı. Ünaldı, halen Türkiye’de İnternet ve e-iş ile ilgilenen kişi ve 
kuruluşlara danışmanlık veriyor, eğitim çalışmaları yürütüyor. 
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Seçim dönemleri, siyasilerin egolarının 
normal seviyelere düştüğü, kendileri ile ilgili 
yorumları dikkate alıyormuş gibi yaptıkları 
ve yapılan istekleri dinledikleri dönemlerdir.  
Yani siyasiler bu dönemlerde halkın arasına 
inerler... Malum yeni bir seçim dönemi geliyor. 
Önümüzdeki yıl Haziran’da yapılacak olan 
seçim, diğerlerinden biraz farklı. Her türlü 
sürprize gebe bir seçim dönemi geliyor. Bu da 
partilerin farklılaşma ihtiyaçlarını gerektiriyor. 
Bu seçimlerde elinde kâğıt, kalem,  köy, köy 
halkın yol, su, elektrik isteklerini not eden 
danışmanları daha az göreceğiz, kahvelerde 
sohbet edip maç dinleyerek geçen dört yıl 
neden oraya uğramadıklarını anlatan siyasileri 
çok fazla göremeyeceğiz. Görsek de muhalefet 
de olsa iktidar da olsa sert tepki alacaklarını 
biliyoruz. Zira halk artık bu samimiyetsiz 
gösterileri yemiyor. Herkes bütün toplumu 
refaha çıkaracak genel bir formülün peşinde. 
Bu ihtiyaç, vatandaşın evinin önündeki yoldan 
daha elzem bir hale geldi. Vatandaş artık genel 
geçer sorunlara çözümler ve bu çözümleri 
gerçekleştirecek aksiyonları görmek istiyor. Bu 
nedenle en fazla insanla temasa geçilebilecek 
alanlardan biri olan medya, sosyal medya ve 
yazılı bilgi ve belgelerin en güzel sunum mecrası 
İnternet bu seçimin en can alıcı mecralarından 
olacak. İnternet üzerinde partilerin durum 

raporlarını çıkarmayı, gelecekle ilgili varsa 
stratejilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bilinmesi gereken kurallar
İnternet’i “sanal bir dünya ” zannedenler 
yanılmaktadırlar. Bu, işi popülerleştirmek 
amacı ile işin teknolojisini, tarihini ve 
felsefesini bilmeyen birkaç kişinin ortaya 
attığı, bilimsel hiçbir derinliği bulunmayan 
bir tanımlamadır. Gerçekte İnternet bir siber 
ortamdır. Zira İnternet, sibernetik biliminin 
bir ürünüdür (bkz: http://en.wikipedia.org/
wiki/Cyberspace).İkinci yanılgı ise, İnternet’in 
şu son döneme kadar çoğunlukla bilgisayarla 
girilmesinden dolayı bir bilişim teknoloji olarak 
algılanmasıdır. Aslında İnternet, sosyal bir 
teknolojidir. Bu da, son dönemde sosyal medya 
ve sosyal ağlar denilen platformlar sayesinde 
daha açık ve net görüldü. Tabi bu konudaki en 
net gelişme, İnternet’e tüketici elektroniği ile 
girenlerin sayısının bilgisayarla girenlerden 
daha fazla olması ile olacaktır. 
İnternet ortamında siyasi partilerin yaptıkları 
büyük yanlışlar, bu iki algılama hatasından 
kaynaklanıyor. İnternet’i sanal bir ortam olarak 
algılamak, siyasilerin oradaki görüntülerinin 
normalden daha hafif görünmesine sebep 
oluyor. Twitter halkın arasına çıkmaktır. Bu 
nedenle toplumun bir araya geldiği bir ortamda 
nasıl davranıyor, kendinizi nasıl gösteriyorsanız, 
twitter’da da öyle davranmak zorundasınız. Bir 
diğer önemli konu ise, İnternet, bir IT müdürüne 
veya bilişimden anlayan bir milletvekiline 
bırakılmayacak kadar değerli ve dikkat edilmesi 
gereken bir alan olduğudur. Partilerin web 
sitelerinin, bu kadar insandan uzak, basma 
kalıp, şablonik olmasının sebebi de tam olarak 
budur. Web siteleri, parti liderlerinin yapması 
gereken zorunlu bir alan değil, halkla iletişime 
geçmenin, destekleyicilerine ulaşmanın ve 
diplomasinin adresidir. Şimdi, partilerin 
mevcut durumunu inceleyelim.

Siyasi partilerin web siteleri
 

akparti.org.tr

Tasarım:
Her ne kadar partilerin arasında kurumsal 
duruşu en yüksek web sitesi AK Parti’ye ait 
olsa da, ortalama bir web sitesine göre ciddi 
eksiklere sahip.  İnternet’ten anlamayan 
gazetecilerin yaptıkları web siteleri gibi haber 
resimlerinin eğilip büküldüğünü, bu sitede 
oldukça fazla görüyoruz. Kurumsal rengi ve 
tanımları, web sitesinin içinden ancak cımbızla 
ayıklıyoruz. Her şeyin ön sayfaya çıkarılması 
gerekliliği varmış gibi neredeyse arkasında 
bir sayfa içerik olan birçok anlamsız buton, 
navigasyonda yer kaplıyor. Özellikle dışarıya 
link verilen alanlarda dış link seçimleri de son 
derece yanlış. 

İçerik:
AK Parti’nin web sitesi içerik anlamında oldukça 
dolu.  Partinin ana sayfasındaki resimlerin 
yüzde 90’nın Genel Başkan Tayyip Erdoğan’a ait 
olması, lider partisi olduğu mesajını çok net ve 
doğru bir şekilde veriyor. İlk anda, site çok dilli 
bir site izlenimi verse de aslında öyle olmadığını 
o dillerin altındaki tek sayfadan anlıyoruz. Bir 
tek İngilizce bilgi, sitede var ancak bu bilgiler 
de en genel geçer bilgiler. İktidar partisinin 
aynı zamanda hiç değilse İngilizce olarak bütün 
dünyaya duruşu ile ilgili bilgi verecek, dinamik 
bir siteye sahip olmasını beklerdim.

Altyapı:
Altyapı genel olarak başarılı. Sitenin linkleri 
arama motorları için planlanmış. Türkçe 
karakter ve boşluk gibi sorunlara dikkat edilmiş. 

Ancak çalışmayan linkler, eksik resimler de 
siteyi dolaştıkça karşımıza çıkıyor.  Sosyal ağ 
entegrasyonu site içinde yok. Bu önemli bir 
eksik. Ancak iletişim bilgilerinin bulunması ve 
html kodlarında meta tag’lere az da olsa dikkat 
edilmesi doğru olmuş. Üst solda e-seçim 
linkinin açılıp içine yapım aşamasında yazılması 
beni onlarca önceki yılların İnterneti’ne 
götürdü. Yeni dünyada bir sayfanın altında bir 
şey yoksa o linki kapatırsınız. Açık tutmanın 
gereği yok. Ayrıca arama bölümünde “%%%” 
aramasının yapılabiliyor olması SQL injection 
açığı olabileceği izlenimini de doğuruyor. 

Toplamda bakıldığında AK Parti sitesi, teknik 
anlamda çok kötü durumda olmasa da ciddi 
bir görsel yönetmenin bakımına muhtaç 
görünüyor. Ayrıca sosyal bölümlerden mezun 
birinin, sitenin bilgi altyapısı ve dış dünya ile 
entegrasyonunu düzenlemesi gerekliliği de 
hemen dikkat çekiyor. 
AK Parti’nin, AK Parti Tube diye bir video sitesi 
bulunuyor. Buradaki “Tube” uzantısının, son 
dönemde kamuoyunda partiye çok zarar veren 
YouTube kapatılması olayına bir gönderme 
ve içten içe YouTube’a bir özenme olduğunu 
düşünüyorum. Yoksa bir parti neden sitesine 
bir markanın ekini koyar bilemiyorum. 
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 chp.org.tr

Tasarım:
CHP’nin sitesi, partinin kurumsal kimliğinden 
oldukça uzak. Bu nedenle çok da başarılı 
bir görsel tasarıma sahip değil. Ana sayfada 
gereksiz boşluklar oluşmuş ve sitenin sağ 
sol kolonlarındaki bannerlar birlikteliğini 
kaybetmiş durumda. 

Bu sitede de bilgi yapılanmasındaki 
düzensizlikler hemen dikkat çekiyor. Bir 
algoritmanın oluşmadığı, genel geçer bir 
mantığın yerleşmediğini hemen fark ediyoruz. 
Metin-resim ilişkisine de dikkat edilmediğini 
görüyoruz. CHP’nin sitesinde metne çok yakın 
resimler bulmak mümkün.

İçerik:
İçerik kaynağı tam olarak belli değil. Siteyi 
besleyen içeriğin geleceği yer sorununun 
çözülemediği, konuyla ilgili birinin üzerine yük 
olarak verildiği izlenimi ediniyoruz.  Bu konu, 
tabii bilgi almak için siteye gelen kullanıcının 
kafasını fena halde karıştırıyor. Eğer bu sitenin 
bilgi kaynağı gazeteler olacaksa partinin 
yapılanmasına gerek kalmıyor. O zaman, 
herkese bir medya takip sistemi hediye etmek 
yeterli olur.

Altyapı:
Web sitesinin .net ile hazırlanması browser 
bağımsız olmasını sağlamalıydı. Ancak buna 
engel bir teknolojinin kullanılmış olması lazım. 
Zira bazı yanlışlar o kadar köklü ki benim 
chrome kullanmamdan kaynaklandığını umut 
ediyorum.

Mesela sitenin en altındaki e-mail adresinin 
linkinin olmamasının kabul edilebilir hiçbir 
açıklaması yok. Meta taglere dikkat edilmiş 
olması güzel, ancak search engine destekli 
olmayan url’ler seçim dönemi için bu sitenin 
kör, topal kaldığını gösteriyor. Sosyal ağ 
entegrasyonu olmaması ve haber iframe’inin, 
haberin tamamını içine alamaması ise kabul 
edilemez altyapı hatları arasında.
Arama bölümünde “%%%” aramasının 
yapılabiliyor olması SQL injection açığı 
olabileceği izlenimini de doğuruyor. 

CHP’nin bu site ile, seçim virajını dönmesi onu 
oldukça zora sokar. Sitenin ne tasarım, ne içerik 
ne de altyapı tarafında büyük bir gücü yok. Biraz 
zorla kotarılmış bir iş hissi veriyor. CHP’nin 
sitesi, kullanıcının ihtiyacını karşılayacak haber 
ve interaktiviteden de yoksun.

mhp.org.tr

Tasarım:
Diğer partilerin siteleri gibi MHP’nin sitesinde 
de bir kurumsal kimlik bulmak mümkün değil. 
Çok başarılı bir tasarımı da yok. Ancak durumu 
çok da kötü sayılmaz. Meta taglerin yazılmış 
ama içlerinin boş olması komik bir durum. 
Sanıyorum burada da içerik onayı verecek 
yapıda sorunlar var. Sitenin tasarımında gerek 
banner alanı gerekse navigasyonda gereksiz 
bir flash kullanımı söz konusu.

İçerik:
İçeriği en az olan sitelerden biri MHP’nin sitesi. 
Buna site ile yönetimin ilgilenmemesinin sebep 
olduğunu düşünüyorum. Site, muhtemelen 
tasarıma yoğun çalışmayı bilen birinin elinden 
çıkıyor. Flash ile uğraşırken içerik eklenmesi 
unutulmuş. Ancak tam da bu sebepten içerik 
altyapısı oldukça düzgün. İçerik fazla olmadığı 
için durumu zorlayacak bir içerik oluşmamış ve 
infrastructure aynen korunabilmiş.

Altyapı:
İlk defa içerişinin halka ulaşması gereken 
bir sitenin arama kısmında, insan kontrolü 
yapan bir yazılımla karşılaştım. Bu son derece 
gereksiz gibi görünüyor. Sebebi, sanıyorum 
güvenlik. Bu konuda hassas olan bir yapının, 
SQL injection’a dikkat etmemesi de sistemi 
yürüten arkadaşların teknik kişilerden çok 
grafik ağırlıklı olmalarından kaynaklanıyor gibi. 
Bunu destekler nitelikte tasarım başarısının 
olduğunu da söylemek mümkün değil.

Genel olarak MHP sitesi bakmazsan bir şey 
olmazın en güzel örneklerinden biri. İçeriği 
olmayan, son derece basit bir KOBİ sitesinden 
daha fazla bir kaynağın ayrıldığını söylemek 
yanlış olur. 

Sitelerine verdikleri değer bir yatırım olduğu 
için, parti liderleri seçim için beklentilerini 
buralarda ortaya koyuyor. Sırf bu nedenle 
seçim döneminde web sitelerini daha az iddialı 
gösteren liderlerin olduğunu da biliyorum. Bu 
nedenle sadece seçmenlerin değil, partilerine 
karar veremeyen adayların da partinin sitesine 
bakarak seçim iddiasını görme imkânları 
olduğunu düşünüyorum. 

Parti sitelerinde milletvekilli 
adayları ve e-seçmen olmalı 
Sosyal ağların bu kadar yaygın olduğu bir dünyada, 
dinamik veya statik web sitelerine takılı kalmış 
olmaları, partilerin hâlâ Türkiye gerçeği içinde 
yaşadıklarını ve İnternet teknolojilerinin onlara 
yaratacağı farkı anlayamadıklarının en güzel 
göstergesi. Liderlere http://my.barackobama.
com sitesini hatırlatmak isterim. Ancak yanlış 
anlaşılmalardan korkuyorum. Bu bir genel 
seçim, bu nedenle partilerin sitelerinin içinde 
milletvekilli adaylarının ve e-seçmenin de 
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bulunduğu sosyal ağların gerekli olduğunu 
düşünüyorum. Ayrıca içerik üretiminde crowd 
sourcing yönteminin kullanılması gerekliliğini 
çok net görüyoruz. Sitelerin içerikleri hem boş 
hem de son derece ansiklopedik ve arandığında 
her yerde bulunabilecek bilgileri içeriyor.

AKP’nin sitesinde Ahmet Davutoğlu’nun genel 
söylemlerine paralel bir dünyaya açılma yapısını 
görmek isterdim. Egemen Bağış’ın İngilizce 
blogunun olması gerekirdi. CHP’nin sitesinde 
gölge hükümet gibi bir yaklaşımla günün 
sorunlarına cevap olacak dosyaların olması 
gerekirdi. Kemikleşmiş kitlesi okur-yazar ve 
fikir üretir olan bir partinin sitesinde halka açık 
bir blog mutlaka bulunmalıydı. Bu alanların 
parti yönetimi ile interaktivitesi olmalıydı. 
Tabii ki yönetim bunlara cevap yazmaya zaman 
ayıramayacaktır. Ancak yazılan güzel bir 
yazının parti yönetimi tarafından beğenilmesi 
başlı başına bir iletişim yöntemidir. Böyle 

küçük çözümlerin site içinde mutlaka olması 
gerekiyordu.

Twitter
Seçime birkaç gün kaldığı bir dönemde 
twitter’da trending topic olan partinin haber 
değeri vardır. Bu kendi başına bir reklam 
unsurudur. Maliyeti de eğer destekçilerle 
yapılırsa neredeyse hiç yoktur. Prestij değeri 
vardır. Bunu seçim döneminde birçok parti 
kullanacak. 

Mevcut durum analizine gelince Gürsel Tekin 
ve Mustafa Sarıgül hariç bütün liderler twitter 
üzerinde monolog yapıyorlar. Bu da yeni dönem 
siyasetçi ile eskileri arasındaki farkı net bir 
şekilde ortaya koyuyor. Burada dikkat çeken bir 
diğer konu ise Ahmet Davutoğlu’nun twitter’da 
kullandığı dil. Kendisi, TV programlarında 
ve konuşmalarında, gerek Türkçe gerekse 

İngilizce son derece samimi bir dil ve vücut 
dili kullanmasına rağmen, İnternet’te anons 
yapan orta kademe bir memurun Türkçesi ile 
konuşması son derece komik.
Twitter tarafında benim favorim kesinlikle 
Gürsel Tekin. Kullandığı dilden, kullanım 
sıklığına, interaktiviteye kadar her konuda son 
derece başarılı.

Tabii sosyal medyada olmak, halkın arasında 
olmak gibidir. Bir anda biri, yumruğu suratınıza 
indirebilir. Bunu yapan kişi, sizin seviyenizde 
olmadığı için de cevap veremezsiniz. Bu da işin 
zor kısımlarından biri. Burada moda deyimi ile 
nefret söylemleri ile uğraşmayı algılamanız 
yapılan bir sabotajsa açığa çıkarmayı bilmeniz 
gerekiyor.

Facebook
Sosyal medyanın kralı Facebook’ta tek 
yapılanmış ve bulunabilir parti olarak 
MHP’yi görüyoruz. Kullanıcı sayısı da hiç de 
azımsanmayacak noktada. MHP, bunu seçim 
için doğru şekilde kullanırsa, bu birçok açığı 
kapatacak bir avantaj. Facebook yapılanması, 
web sitesine benzemez, seçime bir gün 
kala ortaya bir gecekondu çıkaramazsınız. 
Bu nedenle şimdiden çalışmaya başlamak 
gerekiyor. 
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